Apv Harderwijk in gewone taal:
Waarom deze regels?

Of zoals een voorbijgangster zei: ‘je mag hier niet ‘hangen’.
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De Apv Harderwijk in gewone taal: waarom deze regels?
Inleiding
De gemeente Harderwijk heeft een Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: Apv) vastgesteld. Dit is een
regeling wat er wel en niet is toegestaan op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.
De officiële regeling die juridisch geldig is, is gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad en staat op
Overheid.nl. Omdat een juridische regeling niet altijd even makkelijk weg leest, hebben we voor u deze ‘Apv in
gewone taal’ gemaakt. Hierin leggen we in begrijpelijke taal uit wat er in de Apv staat. En vooral ook waarom we
deze regels belangrijk vinden. Deze Apv in gewone taal is alleen bedoeld als verduidelijking. Er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Model-Apv opgesteld. Niet alle artikelen zijn hieruit
overgenomen. Vandaar dat bij sommige artikelen staat ‘niet opgenomen’. Mocht in de toekomst toch besloten
worden het artikel (weer) op te nemen, dan kan dat zo weer worden ingevoegd, zonder dat de hele
artikelnummering overhoop gaat.
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1:1 Begripsbepalingen
In dit artikel worden begrippen uitgelegd die in de Apv regelmatig voorkomen.
Is de Apv nu overal van toepassing? Nee, alleen op plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn. Denk hierbij aan
wegen, pleinen, parken. Ook de havens en het water vallen onder de Apv.
De Apv geldt bijvoorbeeld niet in uw achtertuin of in uw huis. Om discussie zoveel mogelijk te vermijden, is het
handig om begripsbepalingen in de Apv op te nemen.
Artikel 1:2 Beslistermijn
Voor sommige activiteiten heeft u een vergunning of ontheffing nodig, oftewel: ‘toestemming’. Hiervoor doet u
eerst een aanvraag. De hoofdregel is dat wij maximaal 8 weken de tijd hebben om op uw aanvraag te beslissen.
Als uw aanvraag ingewikkeld is, mogen wij hier nog eens maximaal 8 weken bij optellen.
Hierover informeren wij u.
Als wij niet op tijd hebben beslist, heeft u in sommige situaties automatisch toestemming. Er zijn ook bepaalde
vergunningen of ontheffingen die nooit automatisch verleend worden als niet op tijd op de aanvraag is beslist.
Dat zijn situaties met onomkeerbare gevolgen, of hele ongewenste effecten. Bijvoorbeeld het kappen van een
boom, of een evenement waar niet goed is gekeken naar parkeerplaatsen en een parkeerchaos ontstaat.
Artikel 1:3 Indiening aanvraag
Vervallen. In de Algemene wet bestuursrecht staat dat als uw aanvraag niet compleet is, wij u vragen om de
ontbrekende stukken aan te leveren. Als u dat niet tijdig doet, kunnen wij besluiten uw aanvraag niet in
behandeling te nemen. Als de stukken niet compleet zijn, kan de gemeente geen goede beoordeling doen.
Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen
Als u een toestemming heeft gekregen, kunnen wij daar voorwaarden aan verbinden. Die voorwaarden mogen
alleen gaan over het onderwerp waar u toestemming voor heeft gekregen. Krijgt u bijvoorbeeld een vergunning
om een boom om te kappen, dan kan dat niet onder de voorwaarde dat u ook genoeg parkeerplaatsen op uw erf
heeft.
Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
Hoofdregel is dat alleen u gebruik mag maken van de toestemming. De toestemming staat op uw naam. Dat
komt omdat bij de beoordeling of u een vergunning kunt krijgen, ook uw persoonlijke situatie is beoordeeld.
Bijvoorbeeld een caféhouder die al zijn papieren in orde heeft en toestemming heeft een café te mogen runnen.
Deze caféhouder kan zijn vergunning niet zomaar aan een andere caféhouder geven. Eerst moet getoetst
worden of de nieuwe caféhouder ook zijn papieren in orde heeft. Vandaar dat de toestemming
persoonsgebonden is.
Soms mogen ook anderen daar gebruik van maken. Dan blijkt dat uit de toestemming. Bijvoorbeeld een
vergunning om een inrit aan te leggen. Voor de beoordeling of er toestemming gegeven kan worden voor de inrit,
maakt het niet uit wie deze aanvraagt.
Artikel 1:6 intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing
Wij kunnen een verleende toestemming in bepaalde gevallen intrekken of wijzigen. Dat kan in de volgende
situaties.
a.
U heeft bij de aanvraag verkeerde informatie aan ons gegeven. Als u wel de juiste informatie had
gegeven, had u de toestemming niet gekregen.
b.

Als na het verlenen van de toestemming er nieuwe feiten of omstandigheden zijn die het nodig
maken dat wij de toestemming intrekken.

c.

U houdt zich niet aan de voorwaarden die aan de toestemming zijn verbonden.

d.

Als u geen gebruik maakt van de toestemming.

e.

Als u zelf vraagt om intrekking of wijziging van de toestemming.

Het is belangrijk dat er een goed overzicht is van verleende toestemmingen. De papieren werkelijkheid moet
kloppen met de echte werkelijkheid. Daarom trekken we ongebruikte toestemmingen in, of als u zelf aangeeft
deze niet meer te willen hebben.
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Ook trekken we deze in als iemand zich niet houdt aan de voorwaarden of ons verkeerde informatie heeft
voorgeschoteld. Heel soms komt het voor dat wij een toestemming intrekken als er gewijzigde feiten of
omstandigheden zijn die het nodig maken de toestemming in te trekken.
Artikel 1:7 Termijnen
Hoofdregel is dat een verleende toestemming voor altijd geldt. Er is geen tijdslimiet aan verbonden. Sommige
toestemmingen gelden alleen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld toestemmingen waar meerdere mensen
of bedrijven interesse in hebben, en die niet allemaal een toestemming kunnen krijgen. Omdat de toestemming
dan voor bepaalde tijd geldt, kunnen ook anderen daarna proberen die toestemming te krijgen. Houdt u er dus
ook rekening mee dat u de toestemming niet altijd opnieuw kunt krijgen als de tijdsperiode voorbij is.
Artikel 1:8 Weigeringsgronden
Wij kunnen de toestemming weigeren als de openbare orde of openbare veiligheid in gevaar komt. Of als de
toestemming de volksgezondheid aantast. Ook als de bescherming van het milieu op het spel staat, kan het zijn
dat wij u de gevraagde toestemming niet geven. In die situaties worden bijvoorbeeld meer mensen of
ondernemers benadeeld dan dat u wordt bevoordeeld. Of het nadeel is voor bepaalde mensen of ondernemers
veel erger dan voor u het voordeel. Het gaat om het wegen van die belangen en het kunnen uitleggen waarom in
een bepaalde situatie de aanvraag is geweigerd. Elke weigering leggen wij zo goed mogelijk uit.
Tot slot kunnen wij u toestemming weigeren als uw aanvraag minder dan 3 weken voor de activiteit is ingediend.
Wij hebben dan veel te weinig tijd om uw aanvraag goed te beoordelen. Let op: voor sommige toestemmingen
geldt dat het eerder dan drie weken moet zijn aangevraagd. Dit staat dan in de regels die over dat onderwerp
gaan. Bijvoorbeeld bij evenementen, moet de aanvraag minstens 12 weken voor de start van het evenement zijn
aangevraagd.
Hoofdstuk 2 Openbare orde
Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden
Het is niet toegestaan om in het openbaar met een groepje mensen rond te hangen en vervelend gedrag te
vertonen naar anderen toe. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen en niet door groepjes mensen worden
lastig gevallen. Ook is het niet toegestaan om uit te dagen tot vervelend gedrag of vechtpartijen. Als er toch zo’n
situatie ontstaat, moet u de aanwijzingen van de politie opvolgen. Er kunnen dan ook plaatsen zijn afgezet met
bijvoorbeeld hekken of lint en die plaatsen mag u dan niet betreden.
Afdeling 2 Betoging
Artikel 2:2 Optochten
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
Als u met een groep mensen bij elkaar wilt komen om ergens tegen te demonstreren, moet u dit minstens 72 uur
van tevoren schriftelijk aan de burgemeester meedelen. Wilt u dit in het weekend doen, meldt dit dan uiterlijk
vrijdag voor 12.00 uur. Als de betoging valt op een dag dat het Huis van de Stad dicht is, doe uw melding dan de
dag ervoor, vóór 12.00 uur.
In uw schriftelijke melding geeft u het volgende aan:
uw naam en adres;
waarom u een betoging / demonstratie wilt houden;
op welke datum de betoging is en de tijdstippen van begin en einde;
de start, route en het eindpunt van de betoging / demonstratie;
indien mogelijk de samenstelling van de groep;
wat u van plan bent aan maatregelen te nemen zodat de betoging/demonstratie rustig en goed verloopt.
Waarom u dit moet melden, is dat de gemeente dan kan bekijken of de betoging of demonstratie bijvoorbeeld tot
vervelende verkeerssituaties kan leiden. Het kan zijn dat wij met u in overleg gaan om een andere route te
bespreken. Als u wilt betogen of demonstreren is dat prima, alleen willen we niet dat hierdoor verkeersproblemen
gaan ontstaan, of situaties waarbij de veiligheid in het geding komt. Als de gemeente nergens van weet en de
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demonstratie loopt helemaal uit de hand, kan het ook zijn dat er niet genoeg politie beschikbaar is. Dat is
vervelend voor iedereen die daar op dat moment aanwezig is.
Artikel 2:4 en 2.5
Opgenomen in artikel 2:3.
Afdeling 3 Verspreiding van gedrukte stukken
Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
Het is niet toegestaan te flyeren op openbare plekken die door het college zijn aangewezen. Op dit moment zijn
er door het college nog geen plekken aangewezen waar je niet mag flyeren. Dit kan veranderen. Houdt de
berichten hierover in de gaten. Je mag uiteraard ook altijd bellen of mailen met de gemeente als je hier vragen
over hebt. De gemeente wil het flyeren soms aan banden leggen, omdat er vaak veel rommel van komt. En aan
die rommel ergeren ook veel mensen zich. De flyers zijn soms als confetti terug te vinden in het gebied waar is
geflyerd. Bijvoorbeeld in onze mooie binnenstad.
Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg
Artikel 2:7 t/m 2.9
Niet opgenomen in Apv.
Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg en andere openbare plaatsen
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan een openbare plaats
Het is niet toegestaan om zomaar overal voorwerpen neer te zetten, die daar niet thuishoren. Dat is niet
toegestaan als daardoor schade ontstaat, of dit ontsierend is. Een bloembakje of bankje op de stoep is prima
zolang deze geen schade brengt aan bijvoorbeeld de straat of het plein en bijvoorbeeld niet in felle fluorescende
kleuren is geschilderd (dat staat niet mooi in onze historische binnenstad). Ook moet er voldoende ruimte
overblijven. Moeders met kinderwagens willen bijvoorbeeld niet steeds van de stoep af moeten om langs bankjes
en bloembakken te lopen.
Het is ook verboden om bijvoorbeeld aanhangwagens of fietsen vast te maken aan straatonderdelen, zoals
lantaarnpalen. Hierdoor kan de onderhoudsdienst zijn werkzaamheden niet goed uitvoeren.
Voor veel voorkomende voorwerpen zoals bijvoorbeeld stoepborden en rekken met producten bij winkels, zijn
door het college ook regels opgesteld. In deze regels staat onder welke voorwaarden u deze dingen als
ondernemer mag neerzetten. In een besluit van het college, gebaseerd op dit artikel, staat beschreven welke
voorwerpen dit zijn. Zolang deze geen gevaar of hinder opleveren, mogen de volgende voorwerpen op of aan de
weg worden geplaatst:
vlaggen, wimpels en vlaggenstokken (met uitzondering van reclamevlaggen in de binnenstad);
zonneschermen minstens 2.2 meter boven de weg en niet minder dan 0,5 meter van de rijbaan en niet
groter dan 1,5 meter buiten de gevel;
buiten zetten van producten bij winkels, niet verder dan 1,5 meter uit de gevel;
buiten zetten van prodcuten bij winkels in de binnenstad niet verder dan de gidslijn en 25% van de
ruimte voor de winkel. Is de afstand van de winkel in de binnenstad tot de gidslijn maar 1 meter, dan
mag 50% van de ruimte voor de winkel worden gebruikt voor het buiten de winkel zetten van producten
die in de winkel worden verkocht;
voertuigen;
bouwmaterialen, dixy’s (verplaatsbaar toilet), keten, steigers, bouwwerktuigen en andere werktuigen,
schuttingen of afrasteringen ten behoeve van bouw-, sloop of onderhoudswerkzaamheden van tijdelijke
aard, mits:
deze geen overlast geven voor omliggende buren;
drie werkdagen van te voren bij de gemeente gemeld;
deze als dat nodig is in het donker zichtbaar wordt gemaakt, zodat er niemand tegenaan botst.
Ook bij evenementen en standplaatsen geldt dat het niet nodig is toestemming aan te vragen om voorwerpen op
of aan de weg neer te zetten. Bij de evenementenvergunning of standplaatsvergunning wordt al bekeken welke
voorwerpen waar mogen staan.
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Terrassen
Hoe zit het met de terrassen van (horeca)ondernemers)?
Een (horeca)ondernemer mag niet zomaar overal een terras neerzetten. Niet alleen wordt het dan een
rommeltje, ook kan er overlast ontstaan als overal zomaar mensen tegen betaling kunnen gaan zitten eten en
drinken. Nog afgezien van de ‘mini-oorlogjes’ die tussen ondernemers kunnen ontstaan, over ‘wie’ ‘waar’ zijn
terras mag neerzetten. Dat is niet gezellig. Vandaar dat voor een terras eerst een vergunning gevraagd moet
worden bij de gemeente. Horeca-ondernemers die een terras willen exploiteren en ook een exploitatievergunning
nodig hebben, vragen het terras gelijk aan met de exploitatievergunning. Anders moeten ze twee keer een
vergunning aanvragen voor hetzelfde terras, dat is ook onnodig extra papierwerk.
Ondernemers die geen exploitatievergunning nodig hebben en toch een terras willen uitzetten, kunnen op basis
van dit artikel een terrasvergunning aanvragen.
Artikel 2.11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
Het is niet toegestaan om in een weg te graven, spitten, de verharding van de weg open te breken of de breedte
van een weg te veranderen. Als u werkzaamheden moet uitvoeren waarvoor het nodig is de weg open te breken
of aan te tasten, vraagt u hiervoor eerst toestemming aan. Een vergunning is niet nodig als de gemeente zelf de
opdrachtgever is voor de aanleg of aanpassing van de weg. De gemeente heeft dit niet nodig, want de gemeente
is zelf eigenaar van de openbare weg en heeft genoeg deskundigheid in huis om de werkzaamheden goed uit te
(laten) voeren. Soms is de toestemming al geregeld in de wet.
Artikel 2:12 (Omgevings)vergunning voor het maken en veranderen van een uitweg
Voor een inrit/uitrit heeft u een vergunning nodig van de gemeente. U maakt kans op een vergunning als er geen
waardevolle of monumentaal groen of bomen verdwijnen, de situatie verkeersveilig is en niet onnodig openbare
parkeerplaatsen verloren gaan.
Afdeling 6 Veiligheid op de weg of op een andere plaats
Artikel 2.13, 2.14, 2.16 en 2.17
Niet opgenomen in Apv.
Artikel 2.15 Uitzicht belemmerende beplanting of voorwerp
Als bomen, planten of voorwerpen het uitzicht zodanig wegnemen, dat de verkeersveiligheid in het gedrang
komt, kunt u erop worden aangesproken dat u deze moet aanpassen of verwijderen. Dit is voor de
verkeersveiligheid.
Artikel 2.18 Rookverbod in bossen en natuurgebieden
Het is verboden om te roken in bossen en natuurgebieden, en 30 meter daarbuiten, als ‘fase 2’ geldt. Voorheen
heette fase 2 ‘code rood’. De kans op een natuurbrand is dan erg groot en roken verhoogt dit risico. Ook kan de
gemeente perioden aanwijzen waarbinnen het rookverbod geldt. Houdt hiervoor de berichten in de gaten. Ook
mogen er nooit brandende of smeulende voorwerpen in deze gebieden worden gelegd. Het is sowieso niet
handig om in bossen en natuurgebieden te roken.
Artikel 2:19 gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
Niet opgenomen in Apv.
Artikel 2.20 Vallende voorwerpen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
Dit onderwerp is geregeld in de artikelen 5:38 en 5:39. Verwezen wordt naar de toelichting op deze artikelen.
Artikel 2:22 Voorwerpen onder hoogspanningslijn
Onder een hoogspanningslijn en zes meter aan elke kant daarvan, mogen geen dingen hoger dan 2 meter staan.
Dit kan een gevaarlijke situatie met zich meebrengen. Houdt die ruimte dus vrij. Dit geldt niet voor dingen die
onderdeel uitmaken van de hoogspanningslijn. Het college kan een uitzondering maken op dit verbod. Het
college wint hierover advies in bij de energiemaatschappij.
Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs
Dit artikel spreekt voor zich.
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Artikel 2:23A Verbod ijszeilen
Niet opgenomen in de Apv.
Afdeling 7 Evenementen
Artikel 2:24 Begripsbepaling
In dit artikel staat de definitie van een evenement. Dit is elke gebeurtenis die voor publiek toegankelijk is en
waarbij je je kunt vermaken. Een evenement is ook een herdenkingsplechtigheid, een braderie, een optocht niet
zijnde een betoging/demonstratie, feest, muziekvoorstelling, wedstrijd en kleine evenementen. Een
herdenkingsplechtigheid is meestal niet leuk, vandaar dat deze apart staat opgenomen.
Wat niet wordt gezien als een evenement zijn:
bioscoopvoorstellingen;
de weekmarkt;
kansspelen;
dansscholen of danszalen in horeca;
betogingen, samenkomsten en vergaderingen;
speelhallen / gokhallen (zoals casino’s).
Artikel 2:25 Evenement
Voor een evenement is een evenementenvergunning nodig. Voor kleine evenementen is geen vergunning nodig.
Wat is een klein evenement?
er zijn niet meer dan 100 personen, en
er wordt geen muziek gemaakt voor 9.00 uur of na 23.30 uur, en
het evenement zelf vindt plaats tussen 09.00 uur en 24.00 uur, en
het evenement belemmert niet het doorgaand verkeer en hulpdiensten, en
er worden alleen kleine objecten geplaatst van maximaal 10 m2, en
er is een organisator, en
de organisator heeft het evenement minimaal 7 werkdagen van te voren gemeld bij de burgemeester.
Als een klein evenement is gemeld en de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu komt in
gevaar, dan kan de burgemeester het kleine evenement verbieden.
Een evenement heeft ‘impact’ op de omgeving waar het georganiseerd wordt. Omwonenden horen de muziek,
voorbijgangers kunnen niet gewoon doorrijden over de weg, de hulpverleners kunnen niet goed bij slachtoffers
als overal kraampjes staan. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat voor een evenement eerst een vergunning
wordt gevraagd. Als gemeente toetsen wij of de omgeving hierdoor niet onaanvaardbaar wordt gehinderd. Dat er
enige mate van overlast kan en zal zijn, dat moeten we met elkaar in de samenleving accepteren. De overlast
wordt alleen onacceptabel als bijvoorbeeld hulpverleners hun werk niet meer goed kunnen doen. Vandaar de
vergunningplicht. Denken wij dat de vergunning niet verleend kan worden, dan leggen we dat aan u uit en
proberen we waar dat kan ook mee te denken in oplossingen.
Artikel 2:25A Indienen aanvraag
Voor het aanvragen van een evenementenvergunning is een aanvraagformulier opgesteld. Hierin staat precies
aangegeven welke informatie wij van u nodig hebben. Een aanvraag voor een nieuw evenement, of een grote
wijziging in een bestaand evenement, vraagt u minstens 12 weken van tevoren aan.
Die tijd is nodig omdat binnen de gemeente veel verschillende mensen, elk met hun eigen deskundigheid, uw
aanvraag beoordelen. Daar komen ook de adviseurs als brandweer en politie bij. En het overleg met u als er
zaken niet goed zijn en de aanvraag mogelijk geweigerd moet worden. Deze 12 weken is een maximum termijn.
Als het kan proberen wij uiteraard eerder aan u te laten weten of u de vergunning kunt krijgen.
Artikel 2:26 Ordeverstoring
Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. Een evenement moet voor alle bezoekers leuk en
gezellig zijn. Met dit artikel kunnen toezichthouders en politie mensen aanspreken die de gezelligheid verstoren.
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Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen
Artikel 2:27 Begripsbepalingen
Een openbare inrichting is elke ruimte die voor publiek toegankelijk is, en waar je tegen betaling iets kan eten of
drinken en/of kunt overnachten. Bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar, discotheek. Ook als een
bedrijf geen alcohol schenkt, gelden deze regels. De terrassen van de bedrijven horen er ook bij.
Artikel 2:28 Exploitatievergunning openbare inrichting
Om een ruimte die voor publiek toegankelijk is, en waar je tegen betaling iets kan eten of drinken en/of kunt
overnachten te kunnen runnen, is een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Hiermee kan de gemeente
vooraf toetsen of het bedrijf in het bestemmingsplan past, en of deze geen onaanvaardbare overlast gaat geven
voor de omgeving.
Deze vergunning is niet nodig voor horeca als onderdeel van een winkel, een zorginstelling, een museum, een
bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant. In die situaties is het horeca onderdeel relatief klein en ondergeschikt aan de
hoofdfunctie. Overlast voor de omgeving wordt hier niet verwacht.
Artikel 2:28A Weigeringsgronden
De gemeente kan de vergunning weigeren als de openbare orde in de omgeving gevaar loopt of als het bedrijf
niet binnen het bestemmingsplan past. De leidinggevenden van het bedrijf mogen niet onder curatele staan, dan
wel uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn, mogen niet jonger zijn dan 21 en mogen niet van slecht
levensgedrag zijn. Ook doet de gemeente een zogenaamde ‘bibob – toets’, om te controleren of de financiën
kloppen en er bijvoorbeeld geen sprake is van fraude of witwassen. Op deze manier draagt ook de gemeentelijke
overheid een steentje bij aan de aanpak van criminaliteit. Want bij criminaliteitsbestrijding moeten we als politie,
justitie en gemeente zoveel mogelijk samenwerken. Niet alleen omdat criminaliteit strafbaar is, ook omdat het
overlast geeft voor de samenleving.
Artikel 2:28B Vrijstelling
Sommige horecabedrijven hebben een vrijstelling gekregen. Dit zijn horecabedrijven die al bestonden toen de
exploitatievergunning werd ingevoerd. Hiervoor bestond een tijdelijke overgangsregeling. Voor nieuwe
horecabedrijven worden geen vrijstellingen meer verleend. Dit artikel geeft een juridische basis voor vrijstellingen
die in het verleden verleend zijn. Dit artikel zorgt ervoor dat vrijstellingen die in het verleden zijn verleend, blijven
bestaan. Zie ook de toelichting op artikel 6:5.
Ook staat in dit artikel in welke situaties de vrijstelling ingetrokken kan worden. Dit kan kort samengevat in één
van de volgende situatie:
de feitelijke situatie is niet meer hetzelfde als in het besluit tot vrijstelling staat. Er is bijvoorbeeld een
andere exploitant gekomen;
in of bij de zaak is een geweldsincident of drugsincident gebeurd;
de exploitant is van slecht levensgedrag, begaat bijvoorbeeld overtredingen of misdrijven;
de exploitant staat onder curatele of heeft de ouderlijke macht of voogdij verloren.
Artikel 2:28C Beëindiging exploitatie
De exploitatievergunning is persoonsgebonden en vervalt zodra de exploitant het bedrijf niet meer exploiteert.
De exploitant moet de beëindiging binnen één week schriftelijk aan de burgemeester melden. De exploitant mag
zijn of haar exploitatievergunning niet aan iemand anders overdragen, deze is immers persoonsgebonden. Een
nieuwe exploitant mag het bedrijf pas overnemen en de zaak geopend hebben als hij of zij ook een
exploitatievergunning heeft.
Artikel 2:28D Intrekkingsgrond
Behalve de intrekkingsgronden die genoemd zijn in artikel 1:6 en 2:28b, kan de vergunning of vrijstelling ook
worden ingetrokken als de feitelijke situatie niet meer klopt met wat is aangevraagd en vergund.
Artikel 2:29 Sluitingstijd
In Harderwijk zijn deze horecabedrijven op maandag tot en met vrijdag uiterlijk om 02.00 uur gesloten. Dan is de
deur dicht en mogen er geen bezoekers meer binnen zijn. De terrassen moeten op maandag tot en met vrijdag
uiterlijk om 01.00 uur gesloten zijn.
In het weekend gelden zogenaamde ‘glijdende’ sluitingstijden. Horecabedrijven mogen op zaterdag en zondag
tot 02.00 uur ’s nachts nog bezoekers binnen laten. Daarna gaat de deur dicht en mogen er geen nieuwe
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bezoekers meer bij. De bezoekers die al binnen zijn, mogen nog tot 04.00 uur blijven. Daarna moet de zaak
gesloten zijn en mogen er geen bezoekers meer binnen zijn. De terrassen moeten op zaterdag en zondag om
02.00 uur gesloten zijn.
Alleen de zaken waar je enkel iets kan eten met alcoholvrije drankjes, mogen in het weekend na 02.00 uur nog
wel bezoekers binnen laten tot 04.00 uur. Deze sluiten dan ook om uiterlijk 04.00 uur en mogen er geen
bezoekers meer binnen zijn.
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
De gemeente kan in verband met de openbare orde, (openbare) veiligheid, gezondheid of in bijzondere
omstandigheden tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen
Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren, als bezoeker aanwezig te zijn na sluitingstijd, drinken
of eten tegen betaling ‘to go’ aan te bieden op het terras aan voorbijgangers.
Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
De eigenaar van het bedrijf mag geen handelaren in zijn zaak toelaten die spullen in zijn zaak verkopen. Een
caféhouder mag dus bijvoorbeeld geen antiekhandelaar toelaten in zijn zaak om daar zijn spullen te verkopen.
Deze regel staat in de Apv om te voorkomen dat er gestolen spullen worden verkocht.
Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Als er geen sprake is van een gebouw waar iedereen kan komen, nemen burgemeester en wethouders (het
college) de besluiten over de exploitatievergunning. In plaats van de burgemeester.
Artikel 2:33A Toegang ambtenaren van politie
De eigenaar is verplicht de politie binnen te laten tijdens openingstijden, of buiten de openingstijden als de politie
vermoedt dat er dan toch bezoekers binnen zijn.
Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Niet opgenomen in Apv.
Afdeling 8a bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet
Artikel 2:34A Begripsbepaling
In deze afdeling staan verschillende definitiebepalingen genoemd. Voor de meeste definities wordt verwezen
naar de Drank- en Horecawet. Alleen voor de definitie van ‘terras’ is verwezen naar de specifieke definitie die in
de Apv is opgenomen.
Artikel 2:34B Schenktijden en bijeenkomsten in paracommerciële inrichtingen
Paracommerciële inrichtingen zijn geen commerciële horecabedrijven. Het gaat om inrichtingen waarbij het
schenken van alcohol niet het belangrijkste is, maar ondergeschikt is aan een andere activiteit. Denk hierbij aan
een kantine bij een sportvereniging. Om oneerlijke concurrentie met de commerciële horecabedrijven tegen te
gaan, gelden er aanvullende beperkingen voor het schenken van alcohol. Zo mag alcohol alleen geschonken
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 01.00 uur. En mag maximaal 12 keer per jaar een
feest of bijeenkomst gehouden worden, die niets te maken heeft met de activiteiten van de paracommerciële
inrichting. Denk aan het vieren van een verjaardag of een bruiloft in een sportkantine.
Artikel 2:34C verbod Happy Hours
In dit artikel is geregeld dat alcoholhoudende drank niet sterk onder de normale prijs verkocht mag worden. Dit
vanuit gezondheidsbelang, om alcoholmisbruik zoveel mogelijk te voorkomen.
Artikel 2:34D Ontheffingen
Dit artikel is geschrapt in het kader van deregulering.
Afdeling 8b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
Artikel 2:34E Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning
In dit artikel is een stuk ‘gereedschap’ opgenomen om maatschappelijke ondermijning te kunnen aanpakken.
Maatschappelijke ondermijning zijn activiteiten waarbij de onderwereld gebruik maakt van de bovenwereld.
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Bijvoorbeeld ondernemers die een pand huren en een zaak beginnen waarin zwart geld wit gewassen wordt. Dit
type ondernemers is in Harderwijk niet welkom. Als uit onderzoek blijkt dat een bepaald gebied, of bepaalde
gebouwen of type ondernemingen geen eerlijke zaken doen, kan besloten worden een vergunningplicht in te
voeren. De vergunningplicht geldt dan voor een bepaald gebied of gebouw(en), of in heel Harderwijk voor een
bepaald soort bedrijfsmatige werkzaamheden.
Dit betekent dat alle nieuwe ondernemers die onder de vergunningplicht vallen pas mogen starten als zij een
vergunning hebben. Bij de beoordeling van de vergunning wordt getoetst of de ondernemer eerlijk zaken doet en
er bijvoorbeeld geen sprake is of zal zijn van strafbare feiten.
Bestaande ondernemers krijgen een overgangstermijn waarbinnen zij alsnog die vergunning moeten aanvragen.
Wordt de vergunning geweigerd, dan kunnen zij niet meer voortbestaan en wordt het pand zo nodig gesloten.
Een vergunning kan worden ingetrokken als de ondernemer de vergunningvoorschriften niet naleeft of de
openbare orde en veiligheid in het geding komt door de wijze van ondernemen.
Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Artikel 2:35 Begripsbepaling
Als in dit gedeelte van de Apv gesproken wordt over een inrichting, wordt hiermee een al dan niet besloten ruimte
bedoeld waarin de mogelijkheid wordt geboden om te overnachten, zoals een hotel of een camping.
Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie
Degene die een inrichting, zoals een hotel of camping, overneemt of stopzet, is verplicht dit schriftelijk binnen
drie dagen te melden aan de burgemeester.
Artikel 2:37 Nachtregister
Niet opgenomen in de Apv. In het Wetboek van Strafrecht staat dat de eigenaar verplicht is een nachtregister bij
te houden (kort gezegd wie er ‘s nachts verblijven in bijvoorbeeld het hotel of op de camping).
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
Toeristen zijn verplicht hun naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, datum van aankomst en
datum van vertrek door te geven aan de baas van bijvoorbeeld het hotel of camping waar zij verblijven.
Als er een noodgeval is, dan weten de hulpverlenende instanties wie er verblijven.
Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
Een speelgelegenheid is een ruimte waar je spellen kunt spelen, waarmee je geld kunt winnen of verliezen. Voor
het houden van deze spelen is een vergunning nodig van de burgemeester. De vergunning wordt geweigerd als:
het bestemmingsplan deze activiteit niet toestaat,
er overlast van wordt verwacht voor de omgeving;
de openbare orde en veiligheid in gevaar komt;
de volksgezondheid in gevaar komt of om het milieu te beschermen.
Artikel 2:40 Kansspelautomaten
Een kansspelautomaat is een automaat waarbij je geld kan winnen of verliezen, en waarbij dit alleen afhangt van
puur geluk. Je kan de uitkomst van het kansspel dus niet beïnvloeden. Een kansspelautomaat is geen
behendigheidsspel. In laagdrempelige inrichtingen, zoals een cafetaria, snackbar, shoarmazaak of broodjeszaak
zijn kansspelautomaten niet toegestaan.
In een hoogdrempelige inrichting zoals een café zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan, als de
burgemeester hiervoor een vergunning heeft verleend.
Met deze regels willen we als gemeente een steentje bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van
gokverslaving. In een laagdrempelige inrichting komen doorgaans meer mensen en een gevarieerder publiek dan
in een hoogdrempelige inrichting. Die willen we zo min mogelijk bloot stellen aan de verleiding van een
kansspelautomaat. Want gokverslaving is niet alleen vervelend voor de mensen zelf, het geeft uiteindelijk ook
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overlast.
Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en onacceptabel gedrag
Artikel 2:41 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
De burgemeester kan panden sluiten als daarin criminele activiteiten plaatsvinden, zoals het illegaal gokken,
wapenbezit en heling. Dit om een einde te maken aan de criminele activiteiten die in die panden plaatsvinden en
de overlast en sociale onveiligheid die dat met zich meebrengt.
Het is verboden een pand te betreden dat is gesloten door de burgemeester.
Artikel 2:42 Plakken en kladden
‘Gekken en dwazen, schrijven hun namen op muren en glazen’ kreeg je vroeger te horen als je als kind met je
vinger je naam schreef op een stoffige autoruit. Tegenwoordig is het niet anders. Het is niet toegestaan om
gebouwen en bouwwerken te bekladden of daarop affiches of biljetten of iets dergelijks aan te plakken. Dit
verbod geldt niet als de wet aangeeft dat dit wel mag. Of op aanplakborden die door de gemeente zijn
aangewezen. Op die borden mag geen handelsreclame worden aangebracht.
Stoepkrijtende kleuters vallen niet onder dit verbod om te kladden.
Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.
Geschrapt in het kader van deregulering.
Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
Het is niet toegestaan om voorwerpen te vervoeren met het doel om daar inbraken mee te plegen.
Wie bijvoorbeeld midden in de nacht rondrijdt met in de auto bivakmutsen, koevoet, zaklampen en een lijstje
adressen loopt het risico tegen de lamp te lopen. Op dat moment is het heel aannemelijk dat die voorwerpen te
maken hebben met een (geplande) inbraak. Overdag een gereedschapskist kopen bij de bouwmarkt en hiermee
naar huis rijden om te gaan klussen, is natuurlijk wel toegestaan.
Artikel 2:44A Vervoer van geprepareerde voorwerpen
Het is niet toegestaan om op de weg of bij winkels voorwerpen te hebben die bewerkt of gemaakt zijn om een
winkeldiefstal mee te plegen. Denk bijvoorbeeld aan speciaal geprepareerde tassen die bestand zijn tegen de
alarmpoortjes, of magneten of elektronische voorwerpen waarmee het alarmsysteem omzeild wordt.
Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d.
Geschrapt in het kader van deregulering.
Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
Omwonenden willen geen last hebben van mensen die in hun woonomgeving in het openbaar overlast geven.
Bijvoorbeeld door lawaai te maken. Vandaar dat het verboden is om je hinderlijk te gedragen. Ook is het niet
toegestaan om op kunstwerken, monumenten, of straatmeubilair en dergelijke te klimmen. Hiermee ontstaan
gevaarlijke situaties, kunnen deze openbare bouwwerken en gebouwen beschadigt raken en dit is ook hinderlijk
gedrag dat niet is toegestaan.
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
Het is niet toegestaan alcohol te consumeren of geopende blikjes of flesjes en dergelijke bij je te hebben, in
gebieden die aangewezen zijn door het college. Als de aanwijzing van gebieden wijzigt, wordt dit
bekendgemaakt. Houd hiervoor de gemeentelijke berichten in de gaten of neem contact op met de gemeente.
Van dit verbod is uitgezonderd het drinken van alcohol op een terras bij een horecabedrijf, of als er toestemming
voor is gegeven (bijvoorbeeld tijdens een evenement).
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
Het is verboden rond te hangen in portieken, onderdoorgangen of poorten, zonder dat hier een redelijk doel voor
is. Het is verboden te ‘hangen’. Even stilstaan en een praatje maken met iemand, of doorlopen om van A naar B
te gaan is prima. Niet prima is met een groepje mensen daar rondhangen, (luid) praten en bijvoorbeeld radio’s
aanzetten. Dat geeft overlast voor mensen die daar omheen wonen.
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Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten
Publieke ruimten zoals parkeergarages en wachtruimten voor het openbaar vervoer mogen alleen voor dat doel
gebruikt worden. Het is niet toegestaan om ze ergens ander voor te gebruiken, deze ruimten te bevuilen of
vervelend gedrag te vertonen in die ruimten. Dat geeft overlast voor andere mensen in deze ruimte en dat is
ongewenst.
Artikel 2:50A Gebiedsontzegging
Als in een gebied de openbare orde is verstoord door ernstige overlast, kan de burgemeester dat gebied
aanwijzen als overlastgebied. Dat kan ook als er een dreiging van openbare orde verstoring door ernstige
overlast is. Vervolgens kan de burgemeester elke ‘raddraaier’ die zich in dat gebied bevindt, uit dat gebied laten
zetten. Dit verbod geldt tot en met het daarop volgende weekeinde. Doel van dit middel is om mensen die de
openbare orde verstoren aan te pakken en de rust in een gebied te bewaren of te herstellen.
Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen
Het is niet toegestaan fietsen neer te zetten tegen gebouwen in een openbaar gebied, als de eigenaren van die
gebouwen dat niet willen. Ook mag je een fiets niet zo voor een gebouw neerzetten dat de ingang daardoor
wordt belemmerd.
Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.
Bij een evenement, kermis of andere vergelijkbare bijeenkomst kan het zijn dat je niet met je fiets het terrein op
mag. Dit staat dan aangegeven op die locatie. Het fietsen of lopen met de fiets aan de hand tijdens drukbezochte
evenementen en bijeenkomsten kan namelijk heel hinderlijk zijn voor de overige bezoekers.
Artikel 2:53 Bespieden van personen
Geschrapt in het kader van deregulering.
Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:56 Alarminstallaties
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:57 Loslopende honden
Als afzonderlijk artikel komen te vervallen en opgenomen in artikel 2:59.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
Als afzonderlijk artikel komen te vervallen en opgenomen in artikel 2:59.
Artikel 2:59 Honden
Honden mogen op de weg niet ‘los’ lopen maar moeten aangelijnd zijn. Honden mogen ook niet los lopen op
kinderspeelplaatsen, in zandbakken, speelweides, het Strandeiland aan de Strandboulevard en op de strandjes
langs het Zeepad. Dit geldt ook voor andere door het college aangewezen plaatsen. Honden mogen wel vrij
rondlopen in de speciaal daarvoor bedoelde uitlaatveldjes, uiteraard alleen binnen de hekken.
Een hond moet een halsband dragen of iets anders waaruit blijkt wie de eigenaar van die hond is.
Hondenpoep in de openbare ruimte is vies en daarom moet de eigenaar van de hond deze poep netjes
opruimen. Alleen voor minder validen met een blindengeleidehond wordt dit niet verwacht.
Als een hond gevaarlijk of hinderlijk is, bijvoorbeeld vanwege bijtincidenten, kan de burgemeester de eigenaar
van de hond een aanlijngebod en/of muilkorfgebod opleggen. De hond moet dan kort worden aangelijnd met een
lijn van maximaal 1.50 meter lengte en/of een muilkorf dragen. Het is verboden een aanlijn- en/of muilkorfgebod
te overtreden. De burgemeester kan de eigenaar ook opdragen voor die gevaarlijke of hinderlijke hond een
gedragstest te laten uitvoeren.
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Artikel 2:60 Houden van gevaarlijke dieren
Het is verboden in de openbare ruimte dieren bij je te hebben die gevaarlijk zijn als ze weten te ontsnappen.
Dit kan leiden tot ongelukken of onveilige situaties, vandaar dat het verboden is. Ook moeten deze dieren als ze
vervoerd worden goed vastzitten in beschermde kooien of voorzieningen, waar ze niet zomaar uit kunnen
ontsnappen.
Artikel 2:61 Wilde dieren
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:62 Loslopend vee
Als vee in een weiland loopt, moet het niet kunnen ontsnappen naar de weg en daar onveilige situaties en
ongelukken veroorzaken. Daarom moet er een goed hekwerk om het weiland heen zitten. De eigenaar is
daarvoor verantwoordelijk en is verplicht hiervoor te zorgen.
Artikel 2:63 Duiven
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:64 Bijen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:65 Bedelarij
Niet opgenomen in de Apv.
Afdeling 12 Bepaling ter bestrijding van heling van goederen
Artikel 2:66 Begripsbepaling
Een handelaar is iemand die goederen inkoopt en verkoopt met het doel winst te maken. Het gaat hier om de
volgende handelaren: opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, platina, goud, zilver,
edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen en,
foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Onder “handelaren in
gebruikte en ongeregelde goederen” worden tevens handelaren in antiek en curiosa verstaan.
Het verkoopregister is het register waarin de handelaar de verkochte waren registreert en bijhoudt.
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
De handelaar is verplicht de goederen die hij verkoopt bij te houden in een register. In dit register neemt de
handelaar op:
volgnummer;
datum verkoop of overdracht van het goed;
omschrijving van het goed met als het kan een nummer of kenmerk;
verkoopprijs;
de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
Het doel van het opnemen van de verkochte goederen in het verkoopregister is het tegengaan van heling. Het is
een digitaal register. Het voordeel van het opnemen van de goederen in dit register is dat de politie automatisch
bericht krijgt, als een gestolen goed in dit register wordt ingevoerd. Hiermee levert de gemeente ook een bijdrage
aan het opsporen en bestrijden van heling.
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
De handelaar of iemand die voor hem werkt is verplicht de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk te laten
weten dat hij zijn beroep als handelaar uitoefent. Daarbij vermeldt de handelaar ook:
zijn woonadres;
het adres van de onderneming;
een verandering van het woonadres of adres van de onderneming;
als hij stopt met de handel;
als hij aan goederen kan komen die van een misdrijf afkomstig zijn;
als hij aan goederen kan komen die een ander is kwijtgeraakt.
De handelaar moet inzage geven in zijn administratie als de gemeente daar om vraagt. Bij de hoofdingang van
het bedrijf moet de handelaar zijn naam aangeven en wat voor soort bedrijf het is. Als de handelaar een goed
koopt, moet hij de eerste drie dagen het goed in bewaring houden in dezelfde staat waarin het gekocht is.
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Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
Opgenomen in artikel 2:68.
Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven
Niet opgenomen in de Apv.
Afdeling 13 Vuurwerk
Artikel 2:71 Begripsbepaling
Vuurwerk is karton en/of papier en/of plastic en/of metaal met daarin ontplofbare en/of brandbare mengsels van
chemische stoffen die bij ontsteking zorgen voor licht, geluid, rook of beweging. Consumentenvuurwerk is
vuurwerk dat openbaar verkocht mag worden.
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
Om vuurwerk te mogen verkopen is een vergunning nodig. Zonder vergunning is het verboden vuurwerk te
verkopen.
Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verboden is vuurwerk af te steken. Als die plaatsen aangewezen
worden, wordt dit bekendgemaakt. Houdt hierover de berichtgeving van de gemeente in de gaten.
Verder mag vuurwerk alleen worden afgestoken vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Als die
tijden worden aangepast moet je je daaraan houden. Met het afsteken van vuurwerk mag je geen andere
mensen in gevaar brengen en denk ook goed aan je eigen veiligheid.
Artikel 2:73A Carbidschieten
Carbidschieten bestaat uit het wegschieten van explosief materiaal vanuit een melkbus of ander vat. Het geeft
een enorm luide knal en het projectiel schiet honderden meters weg. Omdat het veel lawaai geeft en gevaarlijk is,
is carbidschieten verboden. Alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur is carbidschieten
onder strikte voorwaarden toegestaan. Die voorwaarden zijn:
geen schade toebrengen aan mens of milieu;
niet meer dan twee bussen tegelijk gebruiken;
geen metalen deksels gebruiken;
tenminste 100 meter aanhouden tot omliggende gebouwen;
het vrije schootsveld bedraagt ten minste 75 meter, waarbinnen ook geen openbaar water, openbare
wegen of spoor mag liggen;
goede verlichting als het carbidschieten na zonsondergang plaatsvindt.
Afdeling 14 Drugsoverlast
Artikel 2:74 Drugshandel en drugsgebruik op straat
Het is niet toegestaan om drugs te verkopen, af te leveren aan te bieden, te verwerven of te gebruiken op de weg
of in voertuigen op de weg. Het is ook niet toegestaan om daarbij te bemiddelen of behulpzaam te zijn.
Artikel 2:74A Verboden drugsgebruik
Dit artikel is niet opgenomen in de Apv (is geregeld in artikel 2:74 lid 2).
Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht openbare plaatsen
Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden
De burgemeester kan bij (verwachte) verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens een
gebied met openbare gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
De burgemeester kan besluiten camera’s te plaatsen in verband met toezicht op een openbare plaats.
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Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151D Gemeentewet
Woonoverlast kan ernstige en extreme vormen aannemen. Als alles geprobeerd is om de overlast in overleg op
te lossen, zoals onder andere inschakeling van buurtbemiddeling, en dat heeft niet gewerkt, kan de
burgemeester de overlastgever een aanwijzing geven.
Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen
Afdeling 1 Begripsbepalingen
Artikel 3:1 Begripsbepalingen
Prostitutie: het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling.
Prostituee: iemand die seksuele handelingen verricht tegen betaling.
Seksinrichting: een besloten ruimte waar bedrijfsmatig seksuele handelingen worden verricht of porno wordt
getoond. Voorbeelden zijn een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub en een
bordeel.
Escortbedrijf: een bedrijf dat prostitutie aanbiedt op een andere plaats dan in de seksinrichting.
Sekswinkel: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin erotisch-pornografische goederen worden
verkocht of verhuurd.
Exploitant: degene die het seksbedrijf uitbaat.
Beheerder: degene die in de seksinrichting of bij het escortbedrijf de leiding heeft.
Bezoeker: een klant.
Seksbedrijf: het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen
voor een ander tegen betaling. Ook het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische
aard valt hieronder.
Klant: degene die tegen betaling gebruik maakt van de seksuele diensten die worden aangeboden in een
seksbedrijf of seksinrichting.
Advertentie: elke commerciële aanprijzing die een seksbedrijf, seksinrichting of prostituee bij het publiek onder de
aandacht brengt.
Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
Het bevoegde bestuursorgaan is het college of wanneer het voor publiek openstaande gebouwen betreft de
burgemeester.
Artikel 3:3 Nadere regels
Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de onderwerpen die in dit hoofdstuk geregeld zijn.
Afdeling 2 Seksbedrijf, seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke
Artikel 3:4 Vergunning
Voor een seksinrichting, seksbedrijf of escortbedrijf is een vergunning nodig. In de vergunningaanvraag wordt in
ieder geval vermeld:
persoonsgegevens exploitant;
persoonsgegevens beheerder;
het soort seksbedrijf, seksinrichting of escortbedrijf;
locatie aanduiding;
bewijs inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
bewijs dat de exploitant de ruimte mag gebruiken voor zijn seksbedrijf of seksinrichting;
telefoonnummers waarop de aanvrager, exploitant en beheerder te bereiken zijn en het telefoonnummer
dat in de advertenties zal worden gebruikt;
een plattegrond van de seksinrichting en het aantal personen dat er werkzaam is:
meer gegevens als het bestuursorgaan die nodig heeft om de aanvraag te kunnen toetsen.

De aanvrager maakt een afspraak om de aanvraag zelf in eigen persoon in het stadhuis van Harderwijk te
kunnen indienen. Als de vergunning verleend kan worden, kan de gemeente hier voorwaarden aan verbinden.
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Deze kunnen over de bedrijfsvoering gaan, het tegengaan van mensenhandel en de gezondheid van de
aanwezige prostituees.
Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
De exploitant en beheerder van de seksinrichting of het escortbedrijf:
mogen niet onder curatele staan;
mogen niet ontzet zijn uit de ouderlijke macht of voogdij;
niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
moeten tenminste 21 jaar oud zijn;
mogen niet in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen;
mogen niet ter beschikking zijn gesteld (geen TBS);
de afgelopen 5 jaar niet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden of meer;
de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld zijn tot een boete van 500 euro of hoger wegens bepaalde
overtredingen.
Onder de veroordeling tot een gevangenisstraf of geldboete valt ook de vrijwillige betaling van een schikking
(afkoopsom) of een bevel tot het uitvoeren van een voorwaardelijke straf.
De exploitant of beheerder mogen de laatste vijf jaar ook geen exploitant of beheerder zijn geweest van een
seksinrichting of escortbedrijf waarvan de vergunning is ingetrokken.
Artikel 3:6 Sluitingstijden
Een seksinrichting is gesloten van maandag tot en met vrijdag van 01.00 tot 07.00 uur en op zaterdag en zondag
van 02.00 uur tot 07.00 uur. In die periode mogen er ook geen bezoekers binnen zijn.
Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
De gemeente kan tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen als dat bijvoorbeeld nodig is vanuit openbare orde
belangen. Ook kan de gemeente een seksinrichting sluiten als dit nodig is vanuit openbare orde en veiligheid.
Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
Tijdens de openingstijden van een seksinrichting moet er altijd een eigenaar of beheerder in de seksinrichting
aanwezig zijn. Zij moeten er ook voortdurend op toezien dat er geen strafbare feiten plaatsvinden in de
seksinrichting.
Artikel 3:9 Straatprostitutie
Straatprostitutie is verboden. Politie agenten kunnen straatprostituees wegsturen.
Artikel 3:10 Sekswinkels
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen,
afbeeldingen en dergelijke
Op of in een onroerende zaak mogen geen erotisch-pornografische afbeeldingen of teksten worden aangebracht
als de gemeente vindt dat hiermee de openbare orde wordt geschaad. Dit verbod is niet van toepassing als het
gaat om de vrijheid van meningsuiting.
Afdeling 3 Beslistermijn; weigeringsgronden
Artikel 3:12 Beslistermijn
De gemeente beslist binnen 12 weken op een aanvraag om een vergunning voor een seksbedrijf, seksinrichting
of escortbedrijf. Maar deze termijn is langer als dat nodig is om het onderzoek af te ronden of het gaat om een
eerlijke onderneming. Dit is het zogenaamde ‘bibob’ onderzoek. Hierbij wordt onder meer gekeken of met het
verlenen van de vergunning geen criminele activiteiten worden gefaciliteerd, zoals het witwassen van geld.
Bovendien kan deze beslistermijn nog eens met 12 weken worden verlengd.
Artikel 3:13 Weigeringsgronden
De vergunning wordt geweigerd als:
de exploitant of beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;
het bedrijf in strijd is met een planologische regeling zoals het bestemmingsplan;
er aanwijzingen zijn dat de werkzame prostituees jonger zijn dan 21, of slachtoffer zijn van
mensenhandel, of illegaal in het land verblijven.
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er aanwijzingen zijn dat het overige personeel jonger is dan 18 jaar.
De vergunning kan ook geweigerd worden:
om overlast te voorkomen of te beperken;
om aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen of te beperken;
in het belang van de veiligheid van personen of goederen;
in het belang van de verkeersvrijheid of – veiligheid;
in het belang van de gezondheid of zedelijkheid;
in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee.
Artikel 3:13A Intrekking en schorsing
De vergunning wordt ingetrokken als
niet de juiste gegevens bij de aanvraag zijn gevoegd en als dit wel was gebeurd, de vergunning niet was
verleend;
de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven;
in strijd is gehandeld met de gedragseisen en andere bepalingen uit dit hoofdstuk van de Apv;
als er gevaar is voor de openbare orde of veiligheid door feiten die in het bedrijf hebben
plaatsgevonden;
één van de weigeringsgronden van de vergunning zich voordoet;
de vergunninghouder hierom vraagt.
De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:
de vergunning of daaraan verbonden voorschriften niet worden nageleefd;
er gewijzigde omstandigheden zijn waardoor het belang van openbare orde en veiligheid zwaarder
weegt;
iemand eigenaar of beheerder is geworden die niet in de vergunning staat;
in strijd wordt gehandeld met de vergunning of nadere regels;
zich feiten in het bedrijf hebben voorgedaan, waardoor gevaar bestaat voor de woon- en leefomgeving
of de in het bedrijf werkzame prostituees of klanten;
de eigenaar of beheerder het toezicht op het bedrijf belemmert of bemoeilijkt;
in het bedrijf mensen werken die veroordeeld zijn voor een gewelds- of zedendelict of mensenhandel;
er 3 maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning.
Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer
Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
De vergunning vervalt als de eigenaar het bedrijf heeft beëindigd. De eigenaar moet dit binnen een week melden
aan de burgemeester.
Artikel 3:15 Wijziging beheer
Als de beheerder het beheer beëindigd heeft, meldt de beheerder dat binnen een week aan de burgemeester.
Het beheer kan worden overgenomen door een nieuwe beheerder, alleen na voorafgaande toestemming van de
gemeente.
Afdeling 5 Overgangsbepaling
Artikel 3:16 Overgangsbepaling
Niet opgenomen in de Apv.
Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de
gemeente
Afdeling 1 Geluidhinder
Artikel 4:1 Begripsbepalingen
Besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer.
Inrichting: een bedrijf zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, bijvoorbeeld een café.
Houder van een inrichting: degene die eigenaar is en/of de leiding heeft in het bedrijf.
Collectieve festiviteit: een feest dat niet in één of enkele bedrijven plaatsvindt, zoals Koningsnacht.
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Incidentele festiviteit: een feest dat in één of enkele bedrijven plaatsvindt.
Geluidgevoelige gebouwen: gebouwen die beschermd moeten worden tegen geluidhinder, zoals woningen.
Geluidgevoelige terreinen: terreinen die beschermd moeten worden tegen geluidhinder.
Onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt, zoals een gewone akoestische gitaar.
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
Het college kan maximaal 10 collectieve festiviteiten per kalenderjaar aanwijzen, waarop bedrijven meer geluid
mogen maken dan wettelijk is toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan de Koningsdag/Koningsnacht. Daarbij kan het
college aangeven dat het alleen om bepaalde delen van de stad gaat, zoals de binnenstad. Het college maakt dit
uiterlijk 4 weken van te voren bekend, zodat omwonenden zich daar alvast (geestelijk) op kunnen voorbereiden.
Soms kan een feestelijke collectiviteit spontaan oppoppen en in alle redelijkheid niet te voorzien zijn. Bijvoorbeeld
wanneer de lokale voetbalvereniging het Kampioenschap wint. Dan mag het college ook spontaan een keer een
collectieve festiviteit uitroepen waarbij het volume wat harder mag. Dat moet gevierd worden!
Aangewezen collectieve festiviteiten waarbij het geluid wat harder mag kan overlast geven voor omliggende
panden. Om die overlast zoveel mogelijk te beperken, moeten ramen en deuren van de feestvierende bedrijven
gesloten blijven. De deur mag alleen even open en dicht om bezoekers in en uit te laten. Om 00.30 uur moet het
extra toegestane lawaai in ieder geval opgehouden zijn.
Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
Een bedrijf mag maximaal 4 (vier) incidentele festiviteiten houden, waarbij meer geluid gemaakt mag worden dan
wettelijk is toegestaan. Het bedrijf moet dat wel vijf werkdagen van te voren bij de gemeente melden. Hiervoor is
een speciaal formulier vastgesteld.
Als het bedrijf een goed werkende geluidssluis heeft, mogen ze in plaats van 4 keer, 8 keer een incidentele
festiviteit houden met meer geluid dan wettelijk toegestaan. Een geluidssluis is een ruimte tussen het bedrijf en
de buitendeur, die goed is afgesloten en een geluidsisolerende werking heeft. Door de geluidssluis is de overlast
voor omliggende panden namelijk minder. Daarom mag u als bedrijf dan wat vaker ‘los’ met extra geluid tijdens
een feestje. Wel moeten ook dan de ramen en deuren dicht blijven.
Artikel 4:4 verboden incidentele festiviteiten
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 4:5 Onversterkte muziek
Voor onversterkte muziek gelden geluidsnormen. Deze staan in de Apv en mogen niet worden overschreden. De
normen zijn in de avond en nacht strenger dan overdag. Ook dan blijven ramen en deuren dicht, behalve voor
het in- en uitlaten van bezoekers.
Artikel 4:6 Overige geluidhinder
Voor alle andere situaties dan in de hierboven genoemde artikelen beschreven, geldt deze regel. Bijvoorbeeld
voor evenementen. Hierin is geregeld dat het in het openbaar niet toegestaan is toestellen of geluidsapparaten te
gebruiken die geluidhinder voor de omgeving geven. Er is sprake van geluidhinder als de in de Apv opgenomen
normen worden overschreden. Het is de bedoeling met dit restartikel ook andere vormen van geluidhinder zo
nodig te kunnen aanpakken ter bescherming van een rustige leefomgeving / woonomgeving.
Artikel 4:6b Verbod oplaten ballonnen
Om het milieu en dieren te beschermen, is het verboden ballonnen op te laten. Als ballonnen knappen, komen de
ballonresten in het milieu. Dieren kunnen in de ballonresten stikken. Of ze worden er ziek van. De natuur wordt
verontreinigd. Voorkomen is beter dan genezen. Bedenk andere leuke alternatieven!
Je mag nog wel met een heteluchtballon de lucht in om tochtjes te maken.
Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Artikel 4:7 Straatvegen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen
Als je nodig moet, zoek dan ergens een toilet op en doe je behoefte niet ergens buiten in de openlucht want dat
is vies. Binnen de bebouwde kom is het zelfs verboden. Dat geldt zowel voor heren als voor dames.
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Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen
Sloten, andere wateren, niet openbare riolen en putten mogen geen gevaar, nadeel van de gezondheid of hinder
opleveren voor mensen die daarbij in de buurt komen.
Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden en beschermde planten
Artikel 4:10 Begripsbepalingen
Houtopstand: bomen, hakhout of een houtwal, zowel dood als levend.
Boom: houtachtig gewas met een omtrek van tenminste 30 cm op 1.30 meter hoogte en minimaal 5 meter hoog.
Hakhout: nieuwe uitgelopen boompjes op een boomstronk.
Bebouwde kom: de bebouwde kom volgens de Wet natuurbescherming.
Bomenlijst: de lijst met bomen die door het college is vastgesteld.
Dunning: noodzakelijke snoei en kap van houtopstand om overblijvende houtopstand te beschermen.
Kappen betekent ook een houtopstand rooien of zo erg beschadigen dat deze niet meer behouden kan blijven.
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
Voor het kappen van houtopstand is een vergunning nodig. In de bebouwde kom is geen vergunning nodig, tenzij
het gaat om bomen die op de bomenlijst staan. Voor bomen die van de gemeente Harderwijk zelf zijn is ook altijd
een vergunning nodig.
De vergunning wordt geweigerd op grond van:
- de natuurwaarde;
- landschappelijke betekenis of waarde;
- waarde voor de stad;
- beeldbepalende waarde;
-cultuurhistorische waarde;
-de waarde voor de leefbaarheid.
Er is geen vergunning nodig als de houtopstand een gevaarlijke situatie met zich meebrengt en de nood aan de
man is om te kappen. Ook is geen vergunning nodig bij bepaalde ziektes of overheidsmaatregelen
Houtopstand snoeien mag zonder vergunning, mits niet meer dan 30% van de kroonomvang verloren gaat.
In sommige situaties kan er toch een kapvergunning worden verleend voor een boom die op de bomenlijst staat.
Dan moet er sprake zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang, of de boom dreigt letsel of schade toe te
brengen. In beide gevallen moeten alternatieven onderzocht zijn.
Artikel 4:12 Bomenlijst
Op de bomenlijst, die door het college is vastgesteld, staat precies om welke bomen het gaat. Waar ze staan,
wat voor soort bomen het zijn en waarom ze op de bomenlijst staan. Als een boom die op de lijst staat is
beschadigd, moet de eigenaar dit binnen vier weken schriftelijk melden aan het college. Ook een dreigende
beschadiging moet binnen vier weken gemeld worden.
Wil iemand werkzaamheden verrichten aan een gebouw dat dichtbij een boom staat die op de bomenlijst
voorkomst, dan kan de kroon van de boom worden aangetast. Hiervoor moet 8 weken van tevoren een
kapvergunning gevraagd worden. De werkzaamheden mogen dan alleen na verlening van de vergunning
uitgevoerd worden.
Artikel 4:12A Kappen zonder vergunning en instandhoudingsplicht
Wie zonder kapvergunning heeft gekapt, kan een herplant plicht krijgen of een boete. De gemeente bepaalt wat
je precies moet herplanten en waar.
Ook kan het college eigenaren van bomen die in hun voortbestaan bedreigd worden, opdragen om
voorzieningen te treffen.
Artikel 4:12B Verzoek om schadevergoeding
Vervallen.
Afdeling 3A Bescherming van flora en fauna
Artikel 4:12C Bescherming groenvoorzieningen
Het is verboden groenvoorzieningen in de openbare ruimte te beschadigen.
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Artikel 4:12D Beschermde planten
Dit artikel is in het kader van deregulering geschrapt.
Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
De gemeente kan plaatsen aanwijzen waar het verboden is te plaatsen:
voertuigen, ook al worden ze niet meer gebruikt als voertuig;
vaartuigen, ook al worden ze niet meer gebruikt als vaartuig;
onderdelen van voertuigen;
onderdelen van vaartuigen;
bromfietsen, fietsen, motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
kampeermiddelen of onderdelen daarvan voor verkoop of verhuur;
mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil;
een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten;
afbraakmaterialen en oude metalen.
Deze regels hebben tot doel om er voor te zorgen dat:
de gemeente er goed uitziet;
er geen overlast ontstaat;
er geen schade ontstaat voor de openbare gezondheid
De gemeente kan bij het aanwijzen nadere regels stellen.
Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame
Niet opgenomen in de Apv.
Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen
Artikel 4:17 Begripsbepaling
Een kampeermiddel is een voertuig of onderkomen waar geen bouwvergunning voor nodig is, en waarin je kunt
verblijven voor recreatief nachtverblijf. Denk hierbij aan een tent, kampeerwagen (camper) of caravan.
Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
Het is niet toegestaan om overal maar je tentje op te slaan. Kampeermiddelen mogen alleen op legale
kampeerterreinen geplaatst worden. Kampeerterreinen zijn legaal als het bestemmingsplan deze toestaat. Het
college kan ontheffing verlenen om kampeermiddelen buiten kampeerterreinen te plaatsen. Je kan geen
ontheffing krijgen als het natuur of landschap wordt aangetast, of het beschermde stadsgezicht. Geen tentjes dus
voor de oude stadsmuur…
Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
Het college kan kampeerplaatsen aanwijzen, waar u dan ook met uw kampeermiddel staan mag. Denk aan
(tijdelijke) camperplaatsen op de boulevard.
Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente
Afdeling 1 Parkeerexcessen
Artikel 5:1 Begripsbepalingen
Voertuigen: Motorvoertuigen (auto’s en motoren), trams, wagens, fietsen en bromfietsen. Onder voertuigen
verstaan we niet de kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen.
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Parkeren: een voertuig langere tijd ergens neerzetten. In- en uitstappen en goederen laden en lossen valt niet
onder parkeren.
Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
Bedrijven die handelen in auto’s, auto’s repareren, taxibedrijven en autorijscholen mogen niet meer dan 3 auto’s
op de openbare weg parkeren binnen een cirkel van 25 meter om hun bedrijf. Het is niet de bedoeling dat
inwoners en ondernemers van omliggende panden parkeeroverlast hebben van deze bedrijven. Ook mag de
openbare ruimte niet als werkplaats worden gebruikt.
Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen
Je mag geen voertuigen te koop aanbieden in de openbare ruimte. Als her en der op de weg met auto’s wordt
gehandeld, kan dat namelijk overlast geven. Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.
Artikel 5:4 Defecte voertuigen
Het is niet toegestaan om voertuigen die kapot zijn en waarmee niet meer kan worden gereden, langer dan 3
dagen op een openbare plaats te parkeren.
Artikel 5:5 Voertuigwrakken
Het is niet toegestaan om voertuigwrakken in de openbare ruimte neer te zetten. De openbare ruimte is geen
vuilnisbelt.
Artikel 5:6 kampeermiddelen e.a.
Kampeermiddelen en aanhangwagens mogen maximaal 3 achtereenvolgende dagen op dezelfde openbare
plaats staan. Daarna moeten ze worden weggehaald. Het is niet fraai in het straatbeeld om heel lang tegen
caravans en campers aan te kijken. Deze zijn ook relatief groot en kunnen ook het uitzicht belemmeren.
Breng ze daarom uiterlijk na 3 dagen terug naar de stalling of zet ze op je eigen oprit. Dit geldt ook voor
aanhangwagens.
Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen
Je mag met een voertuig rondrijden waar reclame op is aangebracht, zolang deze ook echt als voertuig gebruikt
wordt. Als het voertuig alleen maar stilstaat en wortel begint te schieten als ‘reclamebord’, is dat niet toegestaan.
Het is geen mooi gezicht als overal in de openbare ruimte voertuigen geparkeerd staan met reclameteksten. En
het kan parkeeroverlast geven als parkeerplaatsen hiervoor gebruikt worden. Dat is niet gewenst.
Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen
Het is niet toegestaan om grote voertuigen, inclusief lading, binnen de bebouwde kom in het openbaar te
parkeren. Grote voertuigen zijn meer dan 6 meter lang of hoger dan 2.4 meter of breder dan 2 meter. Dit verbod
kan ook gelden buiten de bebouwde kom, als deze plaatsen door het college zijn aangewezen. Het doel van
deze bepaling is parkeeroverlast van grote voertuigen te voorkomen. Houdt de berichtgeving hierover in de gaten
of neem contact op met de gemeente bij vragen.
Artikel 5:9 Parkeren uitzichtbelemmerende voertuigen
Als een groot voertuig het uitzicht belemmerd voor een woning, mag het grote voertuig op die plek niet neergezet
worden. Het doel van deze regel is parkeeroverlast en hinder te voorkomen. Alleen als het grote voertuig daar
moet staan vanwege werkzaamheden is het tijdelijk wel toegestaan, alleen tijdens die werkzaamheden. Denk
bijvoorbeeld aan een verhuiswagen die meubels in- of uitlaadt.
Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:11 Aantasting groenvoorziening door voertuigen
Het is niet toegestaan om met voertuigen door parken of plantsoenen heen te rijden, of voertuigen daar neer te
zetten. Dit kan het openbaar groen en landschap aantasten en dat is ongewenst. Een uitzondering bestaat voor
voertuigen die bijvoorbeeld worden gebruikt om het openbare groen te onderhouden. En voor voertuigen die met
toestemming een standplaats mogen innemen.
Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets
Fietsen en bromfietsen mogen neergezet worden op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Zoals fietsrekken,
fietsklemmen of bij fietsparkeertegels. Buiten die plaatsen is het niet toegestaan fietsen onbeheerd neer te
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zetten. Doel van deze regel is om verrommeling, hinder en overlast te voorkomen, of schade aan de openbare
ruimte of gezondheid. Het is ook niet toegestaan om kapotte en verwaarloosde fietsen in de openbare ruimte
neer te zetten. De openbare ruimte is geen afvalbak.
Afdeling 2 Collecteren
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
Een vergunning is nodig voor:
het inzamelen van geld;
het inzamelen van goederen;
het aanbieden van een intekenlijst om geld of goederen in te zamelen;
het aanbieden van geschreven of gedrukte stukken tegen betaling voor een goed doel;
het aanbieden van diensten tegen betaling voor een goed doel.
Geen vergunning is nodig als de inzameling in besloten kring gehouden wordt. Een inzameling van geld binnen
een kring van vrienden en familie om een gezamenlijk verjaardagscadeau te kopen is bijvoorbeeld niet
vergunningplichtig.
Afdeling 3 Venten
Artikel 5:14 Begripsbepaling
Venten is het te koop aanbieden van goederen in het openbaar, niet vanaf een vaste plaats. Kenmerk van
venten is dat de handelaar, de venter, continue in beweging is. Stilstaan is alleen toegestaan om even klanten te
bedienen. Als de klanten geholpen zijn en er zijn geen nieuwe klanten, dan rijdt de venter meteen weer door, op
weg naar nieuwe klanten.
Venten is niet het aan huis bezorgen van goederen die in een (web)winkel besteld zijn, verkoop op (jaar)markten
of het innemen van een standplaats.
Artikel 5:15 Ventverbod
Venten is niet toegestaan als hierdoor de openbare orde, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
Op zondagen is venten niet toegestaan. Ook niet op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 08.00
uur. Het college kan openbare plaatsen aanwijzen waar het helemaal niet toegestaan is om te venten. Houdt
hierover de berichtgeving van de gemeente in de gaten. Of neem contact op met de gemeente bij vragen. Het
ventverbod is niet van toepassing op het uitdelen van flyers met gedachten of gevoelens. Bijvoorbeeld het
uitdelen van flyers over het geloof.
Afdeling 4 Standplaatsen
Artikel 5:17 Begripsbepaling
Een standplaats is een vaste plek in het openbaar, van waaruit goederen of diensten verkocht worden. Denk aan
een kraam, wagen of tafel. Een standplaats is niet:
een vaste plaats op de markt;
een vaste plaats op een evenement.
Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
Voor het innemen van een standplaats is toestemming nodig van de gemeente (vergunning).
De gemeente bekijkt of de standplaats in het bestemmingsplan past. De vergunning kan naast de
weigeringsgronden van artikel 1:8, geweigerd worden als de openbare orde en veiligheid in het geding is, of de
volksgezondheid of de bescherming van het milieu. Daarnaast kan de vergunning worden geweigerd als de
standplaats/marktkraam ertoe leidt dat mensen in de buurt niet meer hun boodschappen kunnen doen die nodig
zijn om te kunnen (over)leven.
Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende
De eigenaar van een perceel mag geen toestemming geven aan iemand om zonder vergunning een standplaats
in te nemen.
Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
Het verbod van artikel 5:15, eerste lid is niet van toepassing als dit onderwerp al geregeld is in de Wet
milieubeheer, de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken of het Provinciaal wegenreglement.
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Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht
Niet opgenomen in de Apv.
Afdeling 5 Snuffelmarkten
Artikel 5:22 Begripsbepaling
Een snuffelmarkt is een markt in een gebouw voor de verkoop van tweedehands goederen. Een snuffelmarkt is
niet de weekmarkt of een jaarmarkt, en ook niet de verkoop tijdens een evenement.
Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
Voor een snuffelmarkt is een vergunning nodig. Dat geldt niet voor winkels in tweedehands artikelen, zoals een
kringloopwinkel. Doel van dit artikel is om vooraf te toetsen of de snuffelmarkt geen overlast geeft voor de
omgeving, zoals parkeeroverlast. Een vergunning kan onder andere geweigerd worden als het bestemmingsplan
handel in het gebouw niet toestaat.
Afdeling 6 Openbaar water
Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
Het is niet toegestaan om schade toe te brengen aan openbare wateren en de bouwwerken die hierbij horen
zoals bruggen, sluizen, aanlegpalen, steigers, oeverbegroeiing en dergelijke. Het verbod is niet van toepassing
als het al is geregeld in het Wetboek van Strafrecht, de Scheepsvaartverkeerswet, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale verordening, of volgens de Telecommunicatiewet.
Artikel 5:29 Reddingsmiddelen
Het is verboden om reddingsmiddelen die zich bij of op het water bevinden, te beschadigen of ongeschikt te
maken. Anders komen drenkelingen in gevaar.
Artikel 5:30 Veiligheid op het water
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen
Je mag je niet zomaar vasthouden aan of op een vaartuig klimmen dat in open water vaart. ‘Niet zomaar’ wil
zeggen: niet zonder redelijk doel. Je mag ook niet een vaartuig dat aangemeerd ligt zomaar losmaken en weg
laten varen.
Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Artikel 5:31A Begripsbepalingen
Dit artikel bevat definities van een motorvoertuig en een bromfiets.
Een motorvoertuig is een voertuig dat als doel heeft om met een motor te worden voortbewogen. Bromfietsen,
fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen, trein en metro vallen hier niet onder.
Een bromfiets is een fiets met een hulpmotor van maximaal 50 cc en een snelheid van maximaal 45 kilometer
per uur.
Artikel 5:32 Crossterreinen
Het houden van crosswedstrijden of voorbereidingen treffen, zoals oefenen, is niet toegestaan. Het college kan
crossterreinen aanwijzen waar dit wel mag. Daarbij kan het college nadere regels stellen om overlast naar de
omgeving te voorkomen.
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Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
In natuurgebieden die open staan voor publiek, of parken, plantsoenen en recreatiegebieden is het niet
toegestaan om met een voertuig, (brom)fiets of paard te rijden.
Het college kan terreinen aanwijzen waar dat wel mag. Dit zal dan bij die terreinen op locatie aangegeven zijn.
Houdt de gemeentelijke berichten hierover in de gaten, of neem contact op met de gemeente bij vragen.
Het college kan dan ook nadere regels stellen voor die terreinen. Doel van die nadere regels is het voorkomen
van overlast, de veiligheid van het publiek of de natuurwaarde te beschermen.
Het verbod geldt niet voor hulpverleners, onderhoudsmedewerkers, naleving wetgeving, eigenaren/gerechtigden
en voor het verkeer ten behoeve van bezoek en verzorging van de eigenaren/gerechtigden.
Afdeling 8 Verbod vuur te stoken
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
Je mag in de openlucht geen afvalstoffen verbranden of vuur maken buiten de plaatsen
die daarvoor bedoeld zijn. Als er geen gevaar is, en niemand heeft er last van dan mag je
wel:
• verlichting hebben door kaarsen of fakkels
• terrashaarden en vuurkorven hebben zolang er geen afvalstoffen worden
verbrand
• vuur hebben voor koken, bakken en braden
De gemeente kan uitzonderingen maken als flora en fauna niet in gevaar komen.
Afdeling 9 Verstrooiing van as
Artikel 5:35 Begripsbepaling
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:36 Verboden plaatsen
Niet opgenomen in de Apv.
Artikel 5:37 Hinder of overlast
Niet opgenomen in de Apv.
Afdeling 10 Straatnaamborden, huisnummers e.d.
Artikel 5:38 en 5:39 Gedoogplicht aanduidingen
Als eigenaar van een bouwwerk bent u verplicht om toe te staan dat zaken als straatnaambordjes of onderdelen
van verlichting aan uw pand wordt aangebracht. Ook dat deze worden gewijzigd of onderhouden.
Waarom we dit regelen, is dat we het kunnen afdwingen als iemand zou weigeren om een straatnaambordje aan
zijn huis te laten plaatsen.
Hoofdstuk 6 Straf- overgangs- en slotbepalingen
Artikel 6:1 Strafbepaling
In de Apv staan heel veel zaken die verboden zijn, of verboden zijn zonder vergunning. Als je dit verbod
overtreedt, kun je een gevangenisstraf of een boete krijgen.
Artikel 6:2 Toezichthouders
Met het toezicht op het naleven van de regels zijn belast:
-

opsporingsambtenaren zoals bedoeld in het Wetboek van Strafvordering;
buitengewone opsporingsambtenaren;
toezichthouders Drank- en Horecawet;
politie agenten;
andere door de gemeente aangewezen ambtenaren.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen
De toezichthouders mogen een woning binnentreden zonder toestemming van de bewoner.
De vormvoorschriften van de Algemene wet op het binnentreden moeten nageleefd worden, zoals de schriftelijke
machtiging.

25

Artikel 6:4 Intrekken oude verordening
Als de Apv opnieuw wordt vastgesteld, wordt de oude Apv ingetrokken. Anders gelden er twee regelingen. Die
kunnen verschillend zijn van elkaar. Dat is niet wenselijk en niet duidelijk. Vandaar dat de oude regeling wordt
ingetrokken.
Artikel 6:5 Overgangsbepaling
De Apv is een basis om besluiten te nemen. Als de Apv opnieuw (gewijzigd) is vastgesteld, valt de basis voor die
besluiten weg. Die waren immers op de oude (vorige ) Apv gebaseerd. Door deze overgangsbepaling is het niet
nodig die besluiten opnieuw vast te stellen. Er geldt één voorwaarde. De nieuwe Apv moet ook de mogelijkheid
bieden om die besluiten vast te stellen.
Een voorbeeld. Op basis van de oude Apv zijn ventvergunningen verleend. Er wordt een nieuwe Apv vastgesteld.
Die nieuwe Apv geeft ook de mogelijkheid om ventvergunningen te verlenen. De ventvergunningen die op basis
van de oude Apv zijn verleend, gelden als ventvergunningen op basis van de nieuwe Apv.
De Apv biedt geen mogelijkheid meer om vrijstelling te verlenen van de exploitatievergunning. Daarom is in
artikel 2:28B opgenomen dat deze vrijstellingen hun werking blijven behouden.
Artikel 6:6 Intwerkingtreding
In dit artikel is geregeld wanneer de Apv in werking treedt. Dat is de dag na bekendmaking in het Elektronisch
Gemeenteblad. Dit volgt uit de Gemeentewet.
Artikel 6:7 Citeertitel
Elke regeling heeft een naam. Juridisch wordt dit de citeertitel genoemd. De naam van deze regeling is:
Algemene plaatselijke verordening Harderwijk.
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